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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan. Menurut 

Febrian (jurnal Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Studi Kasus di Kota Kabupaten Jawa Timur tahun 2008-2012), 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak 

secara negative terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Variabel 

Barang dan Jasa berpengaruh secara signifikan dan berdampak secara positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada d jawa timur. Variable Belanja Barang 

dan Jasa berdampak secara signfikan dan negative terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Jawa Timur.  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Justin Yifu & Zhiqiang Liu (2000), 

menunjukan desentralisasi memeberikan dampak yang sangat berarti bagi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus analisis lebih 

luas yaitu mengenai  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Barang, dan 

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Timur. 

Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak 

signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya 

Pendapatan Asli Daerah yang diteima roleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di 

Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi 
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Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang 

terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output 

daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di 

Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal. 

Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) Tidak efektifnya berbagai peraturan 

yang dilakukan pemerintah bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif 

antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah 

dalammeningkatkan mutu layanan publik.Selain itu pembebanan biaya atas 

barang maupun jasa yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan 

daerah turut serta mengurangi output yang dihasilkan. Dengan kurang 

maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi 

tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. karena tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat 

penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar 

mendapat output yang maksimal di setiap sektornya. Pendapatan Asli Daerah 

pengaruhnya tidak signifikan. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya Pendapatan Asli 

Daerah memberi pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi itu 

sendiri. 

Variabel  bebas  yang  kedua dalam regresi ini yaitu Belanja Barang dan 

Jasa (BBJ) yang dalam  regresi ini terbukti berpengaruh secara signifikan dan  

positif  terhadap  terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Ini selaras dengan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kunti Ayu Maharani, yang  mana bahwa 

pengeluaran pemerintah berdampak secara signifikan terahadap pertumbuhan 
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ekonomi. Pengeluaran  pemerintah dalam hal Belanja Barang dan Jasa yang 

dilakukan pemerintah memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga semakin besar pengeluaran dalam Belanja Barang dan Jasa 

yang di lakukan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula 

Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Secara langsung juga menunjukkan 

bahwa pengeluaran Belanja Barang dan Jasa Pemerintah sudah dilakukan secara 

efektif untuk meningkatkan output dari pemerintah daerah itu sendiri. 

Variabel Belanja Modal mempunyai hubungan yang signifikan walaupun 

bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah dalam 

Belanja Modal yang di lakukan oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa 

Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin 

besar Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah akan mengurangi 

tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan dengan baik. Selain itu masih 

kurangnya pemerintah daerah menggali potensi daerah. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang 

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah 

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 
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2. Belanja Barang 

Belanja barang adalah pengeluran untuk menampung pembelian barang dan 

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang 

dipasarkanmaupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang 

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja 

perjalanan. 

Belanja Barang antara lain dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori 

belanja yaitu: 

a. Belanja pengadaan barang dan jasa. 

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisai dalam 

laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan 

belanja barang non operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak 

termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa. 

b. Belanja pemeliharaan. 

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan 

memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi 

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja 

pemeliharaan dalam laporan keuangan. 

c. Belanja perjalanan. 

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap 

dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. 
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Belanja barang dan Jasa ini mempengaruhi pelayanan publik. Yang mana 

akan dengan meningkatkan pelayanan terhadap publik akan proses pembangunan 

tidak akan terhambat. Secara langsung akan mempengaruhi lancarnya kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Selain itu Belanja Barang dan 

Jasa Ini terlihat selalu relatif besar ada dari tahun ke tahun. Karena Belanja 

Barang dan Jasa disini meliputi belanja barang atau jasa yang habis pakai untuk 

memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan atau tidak dipasarkan serta 

pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat. Pengeluan.Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah berbanding lurus dengan efektifnya 

pemerintah daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

 

3. Belanja Modal 

Sementara belanja belanja modal juga merupakan salah satu belanja 

langsung yang dilakukan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan belanja 

barang dan jasa. Belanja modal merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam 

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan asset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akutansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap 

tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja 

bukan untuk dijual. Hampir sama dengan belanja barang dan jasa. Belanja modal 

juga mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun hampir untuk seluruh 

mayoritas kabupaten maupun kota di Jawa Timur. 

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 
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a. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertipikat, dan pengeluaran lainnyasehubungan dengan perolehan hak atas 

tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 
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menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan 

serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikankedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja 

ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

 

4. Pengaruh Anggaran Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu 

proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomipada 

hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu 

menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS,2008:1). 

Penelitian sebelumnya, dilakukan Justin Yifu Lin & Zhiqiang Liu (2000) 

menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Yifu Lin & Zhiqiang Liu (2000) yang 

membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi 

fiscal dengan pertumbuhan ekonomi.Hasil ini mendukung sintesa yang 

menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besarakan memberikan 
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dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong 

daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk 

kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). 

Dengan mengetahui potensi yang ada pemerintah dapat menggunakan dana 

pengeluarannya untuk menunjang sektor yang berpotensi mengangkat 

perekonomian daerah tersebut. Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja 

dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 

lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, 

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, 

c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak 

dijelaskan bagaimana cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk 

dijual. 

Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang cukup 

besar selain Belanja Barang dan Jasa. Pengeluaran ini ditujukan untuk menambah 

aset daerah. Seperti jalan, gedung, tanah dan lain-lain. Selain itu tanggung jawab 

pemerintah juga dalam menyediakan barang publik kepada masyarakat. Besarnya 

Belanja Modal seharusnya diikuti dengan keefektifan belanja modal yang 

ditujukan untuk kepentingan publik. Yang akan secara langsung berdampak 

kepada kegiatan pembangunan di daerah tersebut. karena proses pembangunan itu 

sendiri butuh peran masyarakat juga disertai dengan kebijakan pemerintah dalam 

mengatur sumber daya daerah yang ada. 
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Namun pada beberapa daerah masih belum mengalokasikan 

pengeluarannya dengan baik, karena masih tidak berjalannya fungsi alokasi 

pemerintah. Fungsi alokasi di perlukan untuk menyediakan barang publik yang 

tidak bisa disediakan oleh swasta. Pengeluaran pemerintah dalam hal barang 

modal dianggap sangat perlu. Dilihat dari jumlahnya yang besar dari tahun-tahun 

diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan dananya terhadap dengan efektif 

dan efesien. Berkaitan dengan peran ini, maka yang perlu diperhatikan adalah 

berapa besar harus menyediakan dan berapa dana yang harus di keluarkan untuk 

infrastruktur tersebut. 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah 

satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan 

membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Proses pembangunan 

ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian 

agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong 

terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1).Untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indicator makro 

yang biasa digunakan sebagaipenilaian kinerja perekonomian. Indikator makro 

tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS,2008:3).Produk 

domestic regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau 

daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan 

kepemilikan (BPS,2008:5) dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk 
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Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 

(BPS,2008:8). 

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi 

daerah. Berdasarkan UU No. 32tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang 

luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya 

campur tangan dari pemerintah pusat. UUNo.32 tahun 2004 menjelaskan pula 

bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan 

dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan 

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah serta antar daerah. 

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang 

dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). 

Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan 

adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan 

peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja 
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modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu 

hanyasebesar kurang dari 20 %seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran 

Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran 

belanja pegawai yang mencapai lebih dari50% setiap tahunnya dari total anggaran 

belanja pada Provinsi Jawa Barat. 

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan 

fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, 

menunjukkan bahwa antara legislative dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, 

eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran 

daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan 

legislative berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan 

pengawasan (Halim, 2006). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 

pelayanan public semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan 

asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan 

hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk 

membiayai belanja lainnya dimana rata-rata belanja modal hanya mendapatkan 

persentase sebesar 12,8 % dari total PAD pada kabupaten/kota pada Provisi Jawa 

Barat tahun 2006. 
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Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai 

macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiscal antar 

satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiscal ini, 

Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU 

No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum 

(DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang 

pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU32/2004). Dengan adanya 

transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih 

mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di 

daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN 

merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai 

operasi utamanya sehari-hari. 

 

6. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 

operasionah rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya 

saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk 

melancarkan roda pemerintahan daerah. (Rozali Abdullah, 2002) 
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Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

1. Pajak Daerah 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah 

disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh 

para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau 

pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti 

Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. 

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang 

diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri 

yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut: 

a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah; 

b.  Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; 

c.  Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang 

dan/atau peraturan hukum Lainnya; 

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik; 
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2. Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 

daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat 

para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho 

Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau 

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk 

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk Iangsung 

maupun tidak Iangsung”. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciripokok 

retribusi daerah, yakni: 

a. Retribusi dipungut oleh daerah; 

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

Iangsung dapat ditunjuk; 

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 

mengenyam jasa yang disediakan daerah; 

 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/ perusahaan daerah 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 

anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 

dipertanggungjawabkan sendiri. 

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu 

daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk 

sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya 
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daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk 

menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi 

produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 

umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju 

masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu 

pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap 

berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan 

atas UU No.5 Tahun 1962) 

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah 

merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusinya hagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah 

bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam 

memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan 

perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap 

terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak 

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. 

Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk 

mendapat keuntungan yang memungkmnkan perusahaan daerah dapat 

memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan 

dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi 

sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi 

ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan 
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laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam 

pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188) 

 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

adalah: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c.  Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

 

Sedangkan menurut Rosalia (dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain: 

a. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepadadaerah 

atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan 

masih ada potensinya di daerah; 

b. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif 

perizinan tertentu, dan lain-lain; 

c. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-

keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal 

sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah; 
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d. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan 

kemudian diserahkan kepada daerah; 

e. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang 

penggunaannya ditentukan daerah tersebut; 

f. Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat 

khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran; 

g. Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari pinjaman-pinjaman yang 

dilakukan pemerintah daerah 

 

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarka pengaruh variable 

independen terhadap variable dependenyaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapan Asli Daerah 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Pertumbuhan Ekonomi 
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8. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam peelitian ini adalah bahwa diduga Pendapatan 

Asli Daerah, Belanja Barang, dan Belanja Modal Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/ Kabupaten di Jawa Timur. 

 

 

 


